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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 29 JUNI 2009 
 
I AGENDA 
 
1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijzi-
ging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel 
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie (pro-
tocol nr. 276.911);  
 
2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan per-
sonen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordering te kunnen worden 
aangesteld (protocol nr. 276.912); 
  
3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: 
3..1. Vraag van de ACOD m.b.t. de correcte toepassing van punt 3.1. van het 
sectoraal akkoord 2008-2009: valoriseren van functierelevante beroepservaring in 
de privésector: stand van zaken (zie notulen d.d. 23/3/2009 en 15/6/2009); 
 
4. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van zaken; 
 
5. Bijkomende punten:  
5..1. Hernieuwd bezwaar van het VSOA tegen het examenreglement Afdelings-
hoofd afdeling Algemene Zaken (externe werving) (protocol nr. 276.914); 
5..2. ontwerp van rondzendbrief tot uitbreiding van de rondzendbrief “stoffelijke 
schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen” met schade aan fietsen, brom- 
en motorfietsen (protocol nr. 276.913) 
5..3. Mededeling: Ontwerpdienstmededeling m.b.t. aanpassing bedrag kilometer-
vergoeding voor dienstreizen vanaf 1/7/2009 (doc. ter plaatse rondgedeeld) 
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II. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 

AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID  
 
Vaste delegatie 
1. De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, en Vlaams Minister van Be-
stuurszaken vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis gevolmachtigd on-
derhandelaar Personeelszaken, afwezig met kennisgeving; 
 

2. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening, afwezig. 
 

 
Bijkomende leden  
De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, behoorlijk gemachtigde afge-
vaardigde; 
 
 

III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-
GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWE-
ZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AF-
VAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
de heren  Hilaire Berckmans 
     Willy Dessers 
     Ronny Vande Winkel 
 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 
 

de heer  Christoph Vandenbulcke 
Mevrouwen  Liesbet Sommen 
      Sofie Moerman 
      Nathalie Hiel 

 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 

     Francis Van Lindt 
     Cédric Eerebout 
mevrouw Bea Foubert 
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NAAM VAN DE TECHNICI 
Vakbonden  
FCSOD 
de heren  André T’Seyen 
    Willy Du Bois 
    Chris Herreman 
 
SERV 
mevrouw Anne Reyniers 
 
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
de heer Marc Smets 
 
Agentschap RO Vlaanderen 
de heer Gilbert Kolacny, administrateur-generaal  
 
Departement RWO  
de heer Bert Lelievre 
 
Departement Bestuurszaken  
Afdeling Regelgeving 
de heren  Jef Mannaerts 
  Tom Somers 
  Koen De Lange 
  Dirk Laerte 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
De punten van de agenda werden behandeld. 
 
 
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1, 2, 5.1 en 5.2.van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN 
1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijzi-

ging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het per-
soneel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de perso-
neelsformatie 
Aangezien het VSOA sinds 5/2/2002 representatief is om zitting te hebben in 
het Sectorcomité XVIII/Hoog overlegcomité is deze vakbond ook representatief 
om zitting te hebben in de overlegcomités van de diensten van de Vlaamse 
Overheid. Bijgevolg moet het VSOA ook als representatieve vakbond worden 
uitgenodigd op de vergaderingen van het basisoverlegcomité (EOC ) van de 
SERV.  
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2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waar-
aan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordering te 
kunnen worden aangesteld 
Volgens de leidend ambtenaar van het agentschap RO Vlaanderen is het niet 
de bedoeling dat het afdelingshoofd en de algemeen directeur voor hun functie 
als gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een bijkomende toelage zouden 
krijgen.  
 

3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken  
3.1. Vraag van de vakbonden m.b.t. de correcte toepassing van punt 3.1. van 

het sectoraal akkoord 2008-2009: valoriseren van functierelevante be-
roepservaring in de privésector (zie notulen d.d. 23/3/2009)  
De leden van het Sectorcomité XVIII gaan akkoord om in het voorgelegde 
document de definitie “indiensttreding”, overeenkomstig punt II.1.3.1. van 
de rondzendbrief van 13/2/2009 betreffende het in aanmerking nemen van 
de diensten, aan te vullen voor een bevorderingsprocedure voor zover er 
samenloop is met de externe markt en het een volledig nieuwe functie be-
treft. 
 
De onderhandelingen worden nog niet afgesloten, maar de (nieuwe) inter-
pretatie over “indiensttreding” zal aan de leidend ambtenaren van de enti-
teiten” meegedeeld worden. 
 
Wat de vraag van de 3 representatieve vakbonden betreft m.b.t. de retro-
activiteit tot 1/7/2008 (datum sectoraal akkoord 2008-2009), stelt de voor-
zitter voor dat de afdeling Regelgeving in samenspraak met de entiteiten 
een overzicht maakt van de wijze waarop bovenvermelde rondzendbrief 
werd toegepast. Er moet onderzocht worden of het juridisch mogelijk is 
vooralsnog de retroactiviteit van de invoering van de nieuwe interpretatie 
over de definitie van “indiensttreding” toe te passen en wat de mogelijke 
gevolgen zijn. 
 
Het resultaat van dit juridisch onderzoek samen met het overzicht zullen op 
een volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII in de loop van sep-
tember geagendeerd worden.  
 

4. Ontwerp van rondzendbrief tot uitbreiding van de rondzendbrief “stoffelijke 
schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen” met schade aan fietsen, 
brom- en motorfietsen 
Via het TOPO zal de afdeling Regelgeving een overzicht maken van de rege-
lingen m.b.t. stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen, die 
van toepassing zijn op de entiteiten met rechtspersoonlijkheid. Het resultaat 
van het overzicht zal worden meegedeeld aan de leden van het Sectorcomité 
XVIII. 
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De voorzitter vraagt aan de afdeling Regelgeving om te onderzoeken of het nodig 
is om in een volgende wijziging van deze rondzendbrief ook verplaatsingen met 
eigen wagen van de woonplaats naar de standplaats op te nemen. 
 
5. Volgende vergadering van het Sectorcomité XVIII 

De geplande vergadering van het Sectorcomité XVIII van 20 juli wordt verzet 
naar 24 juli om 10u op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse 
Regering, voor zover er nog punten moeten geagendeerd worden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 
Kris Peeters 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering 
i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 

 
 


